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Сергон 500 з розчинником
(порошок та розчинпик для розчиЕу для iн'скцiй)

листiвка-вкJIадка

опис
Порошок сiро-бiлого або сiро-блакитного кольору без запаху, який розчиня€тъся у спецiальному

розчиннику, що додаеться.
Склад
1 мл (1 доза) препарату мiстить дЬчу речовину:
гонадотропiн сироватки жеребих кобил (ГСЖК) - 500 МО.
,Щопомiжнi речовини: декстран 70 для iн'екцiй, метилпарабен, пропiлпарабен.
1 мл розчинника мiстить:
хJIорид натрЬ - 8,34 мг;
хлорид ка.пiю - 0,21 мг;
гiдрогенофосфатдодекагiдратнатрiю -2,47 мг;
дигiдрогенофосфат калiю - 0,21 мг;
вода дJuI iн'екцiй - до 1,0 мл.
Фармакологiчнi властивостi
ATC-vet класифiкацiйний код: QGO3GA - гонадотропiни.
Гонадотропiн сироватки жеребих кобил (ГСЖК) iз властивостями фолiкулостимулюючого

(ФСГ) i .тпотеiнiзlточого гормонiв (ЛГ). У самок стимуJIюе picT та розвиток фолiкулiв, у саrицiв -
розвиток iнтерстецiаJIьЕих ткаЕиЕ сiм'яника та сперматогеЕез.

Тварини приходять в охоту протягом i0 днiв пiсля застосування гонадотропiну сироватки
жеребих кобил. Препарат розкJIадаеться природнiм шл-ш<ом i повнiстlо виводиться iз органiзму.

Застосування
Лiкрання анеструсу в KopiB, теличок, свиноматок, ремонтних свинок, овець, кiз, сук i

кролематок; вiдновлення статевого циклу, iндукцiя та збiльшення вiдсотка заплiднень у
свиноматок, ремонтнrх свинок.

,Щозування
Препарат застосовують Шляхом пiдшкiрних або внугрiшньом'язових iн'екцiй. Перед

застос}ъанням порошок розчиЕити у розчиннику, що додаеться, та ретельно струсити BMicT
,Jlat(Utt

Вид тварин Iоказання Щоза
1

Корови, телицi Анеструс (стимулячiя еструсу) 1000-3000 мо

]виноматки

Вiдновлення статевого цикJry;
збiльшення кiлькостi поросят у
приплодi

'00-1000 
МО через 1-2 доби пiсля

закiнчення еструсу

Вiдсlтнiсть статевоi охоти 500-1000 МО на 10-у добу пiсля
закiнчення лактацii

PeMoHTHi свинки

Вiдсрнiсть статевоi oxoT}I
'00-1000 

Мо у вiцi 8-10 мiсяцiв

[ндукцiя тiчки

'00-1000 
МО тварини у вiцi 6

иiсяцiв (ж.в. не менше 90 кг)
иожуть бути заплiдненi у першу
гiчку пiсля лiкування. Якщо
lаплiдпення провести у другу
гiчку, то зростае ймовiрнiсть
5iльшого приплоду

Вiвцi, кози Анеструс (стимуляцiя еструсу) )00 мо
Суки Анеструс (стимуляцiя еструсу) 250-500 мо
Кролематки Анеструс (стимулячiя еструсу) 25-50 мо
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ПротипоказацЕя
Не застосовувати дJI;I чутливих тварин.
Застереження
Не заотосовувати пiд час вагiтностi. Перед застосуванням BMicT флакону з необхiдною дозою
препарату розвести розчинником, що додаеться до rrрепарату, i добре струсити.
Форма випуску
Склянi флакони з порошком та cKJuIHi флакони, що мiстять 2 мл, б мл або 10 мл розчинника.
Флакони з порошком та розчинником закритi гр[овим корком пiд а-tпомiнiеву обкатку.
Розмiр пакуваннrI:
1 х 1000 МО + 1 х 2 млрозчинника
1 х 3000 МО + 1 х б млрозtIинника
1 х 5000 МО + 1 х 10 мл розчинника
5 х 1000 Мо + 5 х 2 мл розtIинника
5 х З000 МО + 5 х б мл розчинника
5 х 5000 МО + 5 х 10 мл розчинЕика
Зберiгання
Су"е, темне мiсце за температури вiд 2ОС до 8ОС.

TepMiH придатностi - 2 рок.и. Препарат використати IIротягом 24 гохутн пiсля розведеншI.
.Щля застосування у ветеринарнiй медицинi!
Власник ресетрацiйного посвiдчення i виробник готового продукту
Бiовета, а.с. Bioveta, a.s.
Комонскего 2I2 Komenskeho 212
68З 2З Iвановiце на Гане 68З 2З Ivanovice па Hane
Чехiя Czech Republic
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